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KOllg Christian IV's pengemangelJprte bl.a. til at han mlltte selge Fosseholmen Herregllrd.
Statholder i Norge Ulrik Fredrik Gyldenlpve, pilla Caspar Herman Hansmann Il starte pkt

jemverksdrijt i landet. Av grevskapets eier, Gllstav Wilhelm von Wedel larlsberg Jikk han sll tillatelse
tilll anlegge jemverk pll EidsJoss. En marsdag i 1697 sto verket klart til ,lrijt. I 1945 hadde verket

ca. 240 allsatle.

F¢!" ble all transport av yarer
og r~stoff fl'lrt med b~t p~

Eikern. Den f¢rste dampb<"l.tcn
het «Ekern». Den gjorde sin
nytte i 40 ~r. I 190 I ble jernba
nen Tl'lnsberg - Eidsfoss ~pnet.

Samtidig starlet byggingen av
en ganske stor propelldreven
dampbat. B~ten ble dl'lpl
«Stadshauptmand Schwartz».
Interiyjret var luksuri¢st med
mahogny, rl'ld plysj, speil og
messing. Baten ble senket ved
sabotasjc i 1934 og I~ p~

Eikerns bunn i 60 ~r, helt til
den ble hevel i 1994. B~ten

Iigger i dag p~ land og er i fcrd
mcd :1 restaureres.

llDu skat tl'e baifot i
det duggfl'iske gl'esset i
Eidsfoss»

Stede! SOI11 ascr av gammel
historie og kultur. Man vandrer
blant romantiske, r¢dmalte

gamic v<"l.ningshus. tar en lur

innom Norges eldste landhan
del som bl.a. i 1868 solgte •
kg. kaffe for kr. 0,24 og • kg.
tobakk for kr. 0,19 og rusler
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langs stedcts kultursti i rcncste
Carl Larsson-stil.

Her finnes et rikt kunstner
milj¢, som gil' stedet [iv. Flere
brukskullstutsaig fillnes i de
gamle bygllingene rundt Eids
foss sentrum.

Til verket ligger det ogs~ el
industrimuseum som omfatter
bl.a. sll'lping av de kjente
Eidsfossovnene.

Det er mulighet for ~ ta en
romanlisk tur p~ dekket til MS
Eikern. Baten har beregnet
seilillgstid fra Vestfossen til
Eidsfoss p~ ca. 2 timer.



Land/wilde/en og gala .'leU ira
Eikern

MS Eikern

Siorfisken kaller for dem sam
vii fors¢ke seg p~ ¢rretfiske.
Mulighelene er mange og
plassene ictylliske. Bacte i
Eikern og i vannene mndt er
del i de senere fir satt ut sette
fisk.

Det finnes ogsfi muligheter
for de som er avhengige av
golf. I Hof finnes en bane som
byr p~ rik actsprectelse.

Spennende Fasseholm herre
gArd i Vestfossen er en av
Norges st¢rste klenodier. En
gang var denne herregtlrden

Norges st¢rste eiendom, med
historie helt tilbake fra middel
alderen.
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"Sladshauplman1/ Schwartz"
eller«Sclnvarlzell» .




